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Breda, 27 september 2015 
 
Betreft: Vragenhalfuur gecombineerde commissie, d.d. 29 september 2015 
  
Onderwerp: Red de wipkip!  
 
Geacht college, 
 
Buitenspelen is van groot belang voor kinderen. Het is niet alleen leuk maar helpt 
ook bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden en tegen overgewicht.  
 
In Breda is het Actieplan Spelen 2012-2017 van kracht. Eén van de 
beleidsdoelen hiervan is dat kleine speelvoorzieningen plaats moeten maken 
voor grotere, centrale speelvoorzieningen in de diverse wijken en dorpen. De 
afgelopen tijd is de gemeente diverse van die kleine speelvoorzieningen aan het 
verwijderen. Vaak gaat dat goed omdat omwonenden het ermee eens zijn dat de 
betreffende speelvoorziening geen toegevoegde heeft. Soms niet. (1)  
 
In de straat Grote Houw in de wijk Heusdenhout ligt een veelgebruikte 
speelvoorziening bestaande uit een wipkip, een ander speeltoestel en een stukje 
kunstgras. Enkele weken terug heeft de Gemeente Breda een bord neergezet 
dat deze speelvoorziening gaat verdwijnen. Later die dag werd er ook een Breda 
Bericht verspreid waarin het beleid rondom speelvoorzieningen nader werd 
toegelicht. Omwonenden voelden zich overvallen en trokken aan de bel. 
 
Afgelopen zaterdag ging SP Breda buurten in de buurt en sprak in totaal 34 
omwonenden. Daarvan gaven er 30 aan dat ze tegen het verwijderen van de 
speeltoestellen zijn. Ook is de helft daarvan bereid een bijdrage te leveren in het 
onderhoud indien dat zou betekenen dat de speeltoestellen kunnen blijven staan. 
De hoogste tijd dus om als gemeente met omwonenden in gesprek te gaan om 
te voorkomen dat de zo geliefde wipkip, een bedreigde diersoort wordt! 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 
1. Is het college bereid voortaan eerst een Breda Bericht te verspreiden 

alvorens een bord in de speeltuin te plaatsen zodat de buurt zich niet 
overvallen voelt? 

2. Is het college van mening dat wanneer een overgrote meerderheid van de 
omwonenden voor het behoud van een speelvoorziening is, er naar een 
oplossing gezocht moet worden? 
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3. Welke mogelijkheden ziet het college om de speelvoorziening in de Grote 
Houw te behouden? Is een wijkdeal in het kader van Hart voor je Buurt 
daarbij een optie? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Bas Maes 
Fractievoorzitter SP Breda 
 

1) Zie http://www.breda.nl/data/files/b_cb38426_actieplan_spelen_2012-
2017.pdf  


